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Ваше Високопреосвященство, 
дорогий Владико!

Сердечно поздоровляю Вас 
з 75-річчям з дня Вашого 

народження!
Премудрому Господу і Про-

мислителю було угодно приєд-
нати Вас до сонму єпископів 
Своєї Церкви, аби піклуватися 
про надбання людських душ 
для Царства Небесного. І сьо-
годні, вірні своєму покликан-
ню, Ви здійснюєте єпископське 
служіння на Чернігівській ка-
федрі, розливаючи живильні 
струї божественних учень від 
істинної Виноградної Лози – 
Христа Спасителя і приводячи 
віруючих людей до єдності з 
Ним, щоби рясно плодоносити 
у Царство Небесне.

У цей визначний день моли-
товно бажаю Вам, дорогий Вла-
дико, у кріпості сил та душев-
ному мирі й надалі звершувати 
Ваше відповідальне служіння 
на благо Святої Церкви Хри-
стової. Багаті милості і щедроти 
Спасителя нашого і всесильна 
допомога Його Пречистої Ма-
тері нехай незмінно супровод-
жують Вас у всіх добрих і бла-
гих починаннях.

Многая і благая Вам літа!
З любов’ю у Христі

+ОНУФРІЙ, 
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ  

І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

 ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
20 вересня 2018 року

ВІТАННЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УПЦ  МИТРОПОЛИТУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ І НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОМУ АМВРОСІЮ 

З НАГОДИ 75-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

22 вересня, в день пам’яті знайден-
ня і перенесення мощей святителя Фе-
одосія, архієпископа Чернігівського, 
Блаженніший Митрополит Київський 
і всієї України Онуфрій очолив Боже-
ственну літургію в Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі Чернігова

Перед початком богослужіння Пред-
стоятеля зустрічали архієреї, духовен-
ство, вихованці духовного училища, чис-
ленні парафіяни та паломники.

Його Блаженству співслужили: 
митрополит Вишгородський і Чорно-
бильський Павел, митрополит Бори-
спільський і Броварський Антоній, 
митрополит Тернопільський і Креме-
нецький Сергій, митрополит Чернігів-
ський і Новгород-Сіверський Амвросій, 
архієпископ Гомельський і Жлобинський 
Стефан, архієпископ Ніжинський і При-
луцький Климент, єпископ Білогород-
ський Сильвестр, а також духовенство 
єпархії та гості в священному сані.

Після читання Святого Євангелія 
Предстоятель звернувся до пастви зі сло-
вом проповіді.

Людина, яка не шанує Бога, не може 
любити земну Батьківщину. Якщо ми хо-
чемо блага своїй державі, своєму народо-
ві, то повинні любити, перш за все, Бога.

Як підкреслив Предстоятель, про те, 
що ми у своєму житті повинні перш за 
все любити Бога, нам нагадує святитель 
Феодосій Чернігівський, пам’ять якого 
вшановуємо. А його святе життя і не-
тлінні мощі говорять про те, що «той, хто 
живе з Богом, буде жити вічно».

«За роки свого земного життя, які Го-
сподь нам відводить, людина повинна за-
свідчити, що хоче пожати у вічності, при-
часником чому вона хоче бути: чи вічного 
життя, яке наповнене щастям, радістю і 
Божим благословенням, чи того існуван-
ня, що наповнене хворобами, скорботами 
і сумом», – пояснює Блаженніший владика.

За словами Архіпастиря, правильно 
вести земне життя, правильно любити 
ближнього і свою землю нас вчить саме 
Бог, а виховується любов через вико-
нання Божих Заповідей. «Коли ми гово-
римо про Бога, але не виконуємо Його 
Заповідей, то не можемо Бога полюбити 
по-справжньому. Коли людина починає 
робити те, що їй каже Бог, виконувати 
Його волю, то пізнає, що Бог дійсно є 
Любов, що Бог є Добро, Бог є Милосердя, 
Бог є Життя. Коли людина це пізнає, то 
в людині возгоряється відповідна любов 
до Бога», — зазначив Блаженніший Ми-
трополит Онуфрій.

Тому, за словами Владики, ті, хто сьо-
годні «б’ють себе в груди і доводять, що 
люблять Україну, але Бога не шанують, не 
можуть нічого і нікого любити».

Митрополит Онуфрій додав, що «не 
політики низводять благословення на 
землю, а Бог і ті прості люди», які постій-
но моляться і творять Його волю.

«Коли ми будемо намагатися змушу-
вати себе молитися, терпіти один одного, 
любити один одного, бути милостивими 
один до одного, то наше серце відкриєть-
ся для Бога, і Боже благословення буде на 
всіх нас і буде на тих, хто живе поруч із 
нами, на всій нашій землі. І Бог допомо-
же гідно провести нам своє земне життя, 
провести його так, щоб воно було для нас 
початком вічного блаженного життя на 
Небі, в якому й перебуває свт. Феодосій», 
— резюмував Предстоятель. 

Після відпусту Блаженніший Владика 
привітав присутніх зі святом і вручив ми-
трополиту Амвросію орден святого рівно-
апостольного князя Володимира I ступе-
ня за труди на благо Церкви і в зв’язку з 
75-річчям.

Митрополит Амвросій виголосив 
подячне слово, після чого відбувся моле-
бень та хресний хід навколо Троїцького 
собору з мощами свт.  Феодосія.



ФОТОЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ ЮБИЛЕЙНОГО 2018-го ГОДА

ХРИСТОС ВОКРЕСЕ!

ХИРОТОНИЯ ЕПИСКОПА ГЕДЕОНА (ХАРОНА)

ОРДЕН ПРЕПОДОБНОГО ЛАВРЕНТИЯ -  
ГОЛОСУ СТРАНЫ!

КОЗЕЛЕЦ. ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
ИЕРУСАЛИМ.  

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ГОРНЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ



КИЕВ.  
СОБРАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

КОРЮКОВКА. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КРЕСТНЫЙ ХОД

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ РАДЫ ЦЕРКВЕЙ

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В ХРАМЕ  
ВСЕХ СВЯТЫХ ЧЕРНИГОВСКИХКИПТИ. ОСВЯЩЕНИЕ НАКУПОЛЬНОГО КРЕСТА

9 МАЯ.  МЕМОРИАЛ СЛАВЫ БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОЛОДЫХ ВОИНОВ

ЗА МОЛИТВОЙ

ВЛАДЫКА РЕКТОР  
НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ



Засновник видання «ТРОЇЦЬКИЙ ВІСНИК» – Чернігівське єпархіальне управління Української Православної Церкви.
Голова редакційної ради – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.

Тираж газети – 3000 примірників. Реєстраційний номер – 061. Серія ЧГ від 16.08.1994 року. Газета видається з 1992 року. 
Обсяг – один друкований аркуш. Адреса редакції: 14014, м. Чернігів, вул. Л. Толстого, 92-є. Тел.: 77-45-79. E-mail: troitskij.vestnik@ukr.net

Православная информационная программа  ДОРОГА К ХРАМУ выходит на телевидении  
с 2008 года. Митрополит Амвросий, ее автор и ведущий, подготовил более пятисот 
выпусков, в которых повествуется о святых, святынях и праздниках, дорогах к храму и о 
пути каждого из нас к Богу..

СМОТРИТЕ НА  ТЕЛЕКАНАЛЕ  «НОВЫЙ ЧЕРНИГОВ»  
по пятницям в 18.45,  в субботу в 6.40, воскресение 18.15, понедельник – 15.15.

КОЗЕЛЕЦ. 255-ЛЕТИЕ СОБОРА  
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫЮБИЛЕЙ КОНОТОПСКОЙ ЕПАРХИИ

ОЗЕРО СВЯТОЕ. ЛИТУРГИЯ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. КРЕСТНЫЙ ХОД

1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ.  
ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ КЛИМЕНТИНОВКА. ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА


